
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 27 de març de 2018 a les 17:00 hores, i en segona 
convocatòria, el mateix dia mitja hora més tard, de conformitat amb allò que disposa 
l’article 46.6 b) de la Llei reguladora de les bases de règim local, sota el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ

2. Aprovar la pròrroga del Contracte privat d'assegurances per a l'Ajuntament de 
Granollers relatiu a danys materials de béns públics

3. Acceptar la subvenció pel projecte CEMOWAS2 en el marc del programa Interreg 
SUDOE de la Comissió Europea

4. Aprovar la justificació de les subvencions de la Diputació de Barcelona, en el 
marc  del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-19”

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

5. Aprovar el Conveni i inici d'expedient per a la licitació d'una plataforma de 
contractació electrònica.

6. Aprovar l’expedient de Reconeixement Extrajudicial núm. 1/2018 

7. Aprovar el padró fiscal de Preus públics per als serveis de recollida, i tractament 
de residus comercials de l'exercici de 2018.

8. Aprovar el padró fiscal de la taxa per a la recollida, tractament i eliminació 
d'escombraries domiciliàries i altres residus municipals per a l'exercici 2018

9. Aprovar els padrons fiscals de l'impost sobre béns immobles de naturalesa 
urbana i taxa de clavegueram, exercici 2018,

10. Aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció d’una plaça de tècnic/a 
mig en prevenció, i constitució d’una borsa de treball



11. Aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció de dues places de 
tècnic/a mitjà/ana d’ensenyament infantil/primari, especialitat de mestre/a 
d’educació primària

12. Aprovar la justificació presentada per UGT de les subvencions atorgades els anys 
2015-2016.

13. Aprovar la justificació econòmica parcial de la subvenció de 688.964,14 €  de la 
Diputació de Barcelona, en el marc del “Programa complementari de foment de 
l’ocupació local 2017-2018”.

14. Aprovar, en nom de Granollers Mercat, la justificació econòmica de les 
subvencions de la Diputació de Barcelona del cofinançament de diverses 
accions

15. Aprovar, en nom de l'EPE Granollers Mercat, la justificació econòmica de les 
subvencions atorgades per part de la Diputació de Barcelona, per als projectes 
en matèria de Promoció Econòmica, Comerç i Fires.

16. Sol·licitar, en nom de Granollers Mercat, un recurs tècnic per a la realització de 
l'actuació "Estudi d’hàbits de compra"

17. Aprovar la justificació de la subvenció concedida a Alternativa E-Cigar, SCP, en 
concepte de finançament de la despesa d’interessos del préstec.

18. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Joan González Girbau, en el 
marc dels ajuts a l’autoocupació de persones desocupades
 

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

19. Aprovar una instrucció interpretativa referent a l’aplicació de la densitat 
d’habitatges

20. Autoritzar la transmissió de la parada de venda al Mercat setmanal del dijous 
núm. 1347

21. Autoritzar la transmissió de la parada de venda al Mercat setmanal del dijous 
núm. 1442

22. Autoritzar la transmissió d'una parada de venda al Mercat setmanal del dijous 
núm. 1278

23. Adjudicar el contracte d’obres d’execució del projecte de reforma i ampliació dels 
vestidors del camp de futbol del parc de Ponent, a l’empresa UNITS 4 SA



24. Justificar les despeses de l'anualitat 2017 de suport econòmic del Servei 
d’Intermediació pels Deutes de l’Habitatge  i del Servei d’Atenció Ciutadana de 
la Diputació de Barcelona

25. Autoritzar la transmissió d’un nínxol del Cementiri Municipal

26. Autoritzar la transmissió d’un nínxol del Cementiri Municipal,

ÀREA DE  SERVEIS A LA PERSONA

27. Ratificar la resolució d’Alcaldia relativa a aprovar la justificació de les despeses de 
l’addenda al conveni amb Generalitat de Catalunya  per al Pla Educatiu d'Entorn 
del curs 2016/17

28. Aprovar una subvenció a l'entitat Club Atlètic Granollers per fer front a despeses 
diverses del Cros Internacional Ciutat de Granollers de 2018

29. Aprovar una subvenció a l'entitat Club Atlètic Granollers per fer front a despeses 
de l’escola esportiva del club

30. Aprovar una subvenció a l'entitat Associació Esportiva Carles Vallbona per fer 
front a la despeses diverses

31. Aprovar els preus públics per la prestació de serveis al Centre Cultural
 

32. Aprovació de l'atorgament d'una subvenció nominativa a favor de l'entitat Amics 
dels Gegants i Capgrossos de Granollers destinada al projecte d'activitat anual 
dels Gegants de la ciutat.

ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

33. Aprovar l'import i la despesa del lloguer de l'edifici del carrer de la Princesa, 55 -
57 a l'empresa ROCMAS, SA, per al 2018

34. Pròrroga el contracte de subministrament del vestuari de la Policia Local 

35. Imposar una sanció per la comissió d’infraccions en matèria de tinença/conducció 
de gossos potencialment perillosos 

36. Aprovar la pròrroga del contracte de serveis per a la retirada de vehicles de la via 
pública de la ciutat de Granollers 



37. Aprovar la justificació econòmica de la subvenció de la Diputació de Barcelona 
per l’actuació «Programa de suport als ens locals per l'impuls de serveis de 
mediació ciutadana»

 
TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 23/03/2018

L'Alcalde
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